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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αρ. 28/ 2018
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και δικτυακές
υποδοµές) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, ποσού 4.500,00
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2. την υπ ’αριθ. 256/Συν 23ης/14-06-2018 απόφαση έγκρισης σκοπιµότητας για τη συντήρηση
και τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και
δικτυακές υποδοµές) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (Α∆Α:
6ΟΦΨΟΞΝ2-ΜΛ1).
3. την αριθ. 644/20-06-2018 (Α∆Α: ΩΞΣΥΟΞΝ2-ΟΙ8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού
2.500,00€ (ΚΑΕ 0887) για το έτος 2018 και την αριθ. πρωτ. οικ.3240/20-06-2018
(Α∆Α:7Τ1ΛΟΞΝ2-Ο76) Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης ποσού 2.500,00€ (ΚΑΕ 0887) για
το έτος 2019.
4. την καταχώρηση στο ΚΗ∆ΜΗΣ ως πρωτογενές και εγκεκριµένο µε Α∆ΑΜ:18REQ003297823
και Α∆ΑΜ:18REQ003303989, αντίστοιχα.
5. την υπ ’αριθ. 298/Συν 26ης/05-07-2018 απόφαση για επανάληψη της διαδικασίας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σας καλεί να υποβάλλετε κλειστή οικονοµική προσφορά για τη συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και δικτυακές
υποδοµές) και της ιστοσελίδας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας,
όπως αναγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, µέχρι 23 - 07 -2018 και ώρα 12:00
µ.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν θα
γίνονται δεκτές.

ΑΔΑ: ΩΡΡΦΟΞΝ2-8Λ7

18PROC003444779 2018-07-18

Οι προσφορές θα κατατίθενται στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Θεσσαλίας, Παπάγου 49, Τ.Κ. 41500, Γιάννουλη Λάρισας και θα
αποσφραγισθούν στις 24/07/2018 και ώρα 09:00 π.µ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των
υποδοµών πληροφορικής (εξοπλισµός πληροφορικής και δικτυακές υποδοµές) του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως φαίνονται στον αναλυτικό πίνακα, ο
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης. Οι πίνακες είναι ενδεικτικοί
και µπορούν να τροποποιηθούν ως προς την ποσότητα και τον τύπο των µηχανηµάτων. Οι
υπηρεσίες συντήρησης θα παρέχονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες του έτους (ωράριο
υπηρεσίας), εκτός των επίσηµων αργιών.
Οι αναγγελίες βλάβης θα γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή τηλεφωνικά ή µέσω φαξ ή
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ειδικό έντυπο µε τίτλο «Αναγγελία Βλάβης & Παροχής
Υπηρεσίας».
Ο ανάδοχος θα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειες που απαιτούνται για την
επίλυση του προβλήµατος µεσώ τηλεφώνου ή µέσω φαξ ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
ή µέσω βιντεοκλήσης, όταν αυτό καταστεί εφικτό, µε στόχο την εξέταση του είδους της βλάβης
και της δυνατότητας εξ αποστάσεως αποκατάστασης. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να
αποκατασταθεί µεσώ αυτού του τρόπου, ο ανάδοχος θα φροντίσει για την αποστολή
εξειδικευµένου µηχανικού για επιτόπου διόρθωση της βλάβης. Ο µηχανικός θα βρίσκεται στα
γραφεία του παραρτήµατος / της δοµής εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος ανάλογα
µε το είδος και τη σοβαρότητα της βλάβης και ύστερα από συνεννόηση και τη σύµφωνη γνώµη
των αρµόδιων υπαλλήλων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. Οι µέγιστοι χρόνοι αποκατάστασης των
βλαβών / δυσλειτουργιών, ανάλογα µε το επίπεδο κατηγοριοποίησης της σοβαρότητας, οι
οποίοι ισχύουν από τη στιγµή αναγγελίας, ορίζονται ως:
1. Κρίσιµο

8 ώρες

2. Υψηλό

24 ώρες

3. Μέτριο

48 ώρες

4. Χαµηλό

72 ώρες

Σε περίπτωση που ο παραπάνω χρόνος δεν επαρκεί για την αποκατάσταση της βλάβης,
χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, αιτιολογηµένα µπορεί να ζητηθεί παράταση χρόνου και να
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στην περίπτωση όπου ο ανάδοχος κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η άµεση και επιτόπου
αποκατάσταση της βλάβης τότε δεν αποστέλλεται τεχνικός αλλά αναλαµβάνει τη µεταφορά
και επισκευή του συστήµατος ή µονάδων αυτού, στις εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση
αυτή, προβαίνει σε προσωρινή αντικατάσταση του συστήµατος µε άλλο αναλογών
δυνατοτήτων (ισχύει µόνο για περιπτώσεις τερµατικών Η/Υ, στους servers λόγω ειδικών
απαιτήσεων σε λογισµικό – παραµετροποίηση η παραπάνω συνθήκη δεν ισχύει).
Εξαιρέσεις αποτελούν οι περιπτώσεις που η µετάβαση εµποδίζεται λόγω ανυπέρβλητων
συγκοινωνιακών προβληµάτων, περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, απεργιών κλπ.
Αποτελεί ευθύνη των υπαλλήλων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας η διατήρηση του προσωρινού
συστήµατος, στην κατάσταση στην οποία το παρέδωσε ο ανάδοχος.
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Ο ανάδοχος µε την υπογραφή της Σύµβασης παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Α. Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδοµών πληροφορικής που
περιλαµβάνει:
1. Επισκευή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των περιφερειακών του συσκευών.
2. Αναβάθµιση Υπολογιστών, όταν είναι απαραίτητο και εφικτό.
3. Εγκατάσταση και ρύθµιση συσκευών.
4. Επισκευή, συντήρηση εκτυπωτών.
5. Εγκατάσταση / αποκατάσταση Λειτουργικού Συστήµατος.
6. Οµαλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου.
7. Συντήρηση και επιδιόρθωση δικτυακών βλαβών.
8. Οµαλή λειτουργία της σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο.
9. Αφαίρεση ιών και επιβλαβών λογισµικών.
10. ∆ιάγνωση Βλάβης.
11. Συµβουλευτική Υποστήριξη
12. Επίσκεψη στον χώρο του πελάτη (εφόσον κριθεί αναγκαίο).
13. Βοήθεια στην πολιτική δηµιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

∆εν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται σε:
1. Κακή χρήση των Εφαρµογών, η οποία προκαλείται από την µη τήρηση των
οδηγιών χρήσης που δίδονται από την Προµηθεύτρια Εταιρεία.
2. Επέµβαση µη εξουσιοδοτηµένων από την εταιρεία ατόµων.
3. Πτώση τάσης ή διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος , εφόσον ο εξοπλισµός δεν
προστατεύεται από σταθεροποιητές τάσης.
4. Λόγω ανωτέρας βίας (σεισµούς, θεοµηνίες, τροµοκρατικές ενέργειες, κλπ).
Η αποκατάσταση βλαβών που προξενήθηκαν από τους ανωτέρω λόγους και εφόσον αυτή
είναι δυνατή, δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύµβαση και το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας θα
χρεώνεται µε βάση τον τιµοκατάλογο εξωσυµβατικών εργασιών της εταιρείας.
Η πιστοποίηση της επίσκεψης και των εργασιών θα γίνεται µε βάση την συµπλήρωση
δελτίου τεχνικού ελέγχου το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό του Αναδόχου και από
τους υπεύθυνους της Αναθέτουσας Αρχής.
Στις περιπτώσεις επισκευών βλαβών, αντικατάστασης, αναβάθµισης εξοπλισµού ή
λογισµικού το κόστος των εξαρτηµάτων, των ανταλλακτικών και των αναλωσίµων, ή των
αδειών χρήσης του λογισµικού θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Για την σύναψη της ιδιαίτερης συµφωνίας µεταξύ συντηρητή και Αναθέτουσας Αρχής στην
περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης εργασιών εκτός του συµβατικού τιµήµατος που απορρέει από
την παρούσα προκήρυξη, ο συντηρητής θα συντάσσει έγγραφη προσφορά προς την
Υπηρεσία µε αναλυτικό κοστολόγιο του συνόλου των υλικών (είδος, προδιαγραφές, τιµή
µονάδας, ποσότητα) και των εργασιών.
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Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να αναθέτει τις επισκευές ευρύτερης κλίµακας και σε
άλλους εγκαταστάτες ή συντηρητές µε κριτήριο τη χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή για τις
αντίστοιχες εργασίες.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που αναφέρονται αναλυτικά στην
παρούσα πρόσκληση.
Όλες οι εργασίες ελέγχου, συντηρήσεως και τεχνικής υποστήριξης που θα απαιτούνται,
θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές, προδιαγραφές και τα σχέδια του
κατασκευαστή ή προµηθευτή των συστηµάτων, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες της
αρµόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής.
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως
τεχνικής καταρτίσεως, όσο και από απόψεως συµπεριφοράς και επιπλέον ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί την Εργατική και Ασφαλιστική Νοµοθεσία και τις κείµενες διατάξεις
σχετικά µε την ασφάλεια των εργαζοµένων και τη πρόληψη του επαγγελµατικού κινδύνου και
πρέπει να συµµορφώνεται µε Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων (Ν.3850/2010). Ο ανάδοχος αναλαµβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και
υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που
προέρχονται από την µη τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας και την αστική και ποινική ευθύνη
εργατικού ατυχήµατος των µελών του συνεργείου του. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα
χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης
εργασίας µε την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε µισθοί και αµοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νοµοθεσία,
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι αυτών µε τους
οποίους συνδέεται µε εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορµής των
σχέσεων αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καµία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του
προσωπικού που θα απασχοληθεί για το προαναφερθέν έργο.
Σε περίπτωση προκληθείσης βλάβης ή ζηµιάς στους χώρους, στον εξοπλισµό της
Αναθέτουσας Αρχής, ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ’ όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του
υπαλλήλου του Αναδόχου, των εργασιών του ή σε χρήση ελαττωµατικού εξοπλισµού και
υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του δαπάνη, να αποκαταστήσει άµεσα τη βλάβη και
ο εξοπλισµός να παραδοθεί στην ίδια καλή κατάσταση.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την άµεση
αποµάκρυνση/αντικατάσταση του µηχανικού/τεχνικού που δεν δύναται να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις ή δείχνει ολιγωρία ή δεν πειθαρχεί στις οδηγίες και τους κανόνες της
Αναθέτουσας Αρχής του µε άλλον αντίστοιχου ή ανώτερου προφίλ. Η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να διαθέσει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι η
σύνθεση του προσωπικού δεν επαρκεί για την πραγµατοποίηση των προγραµµατιζόµενων
εργασιών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει απόλυτη εχεµύθεια και να µη γνωστοποιήσει σε
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί εχεµύθεια ως προς τις εµπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα
τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι και συνεργάτες του
γνωρίζουν και συµµορφώνονται µε τις παραπάνω υποχρεώσεις.
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Στο ποσό της συνολικής αµοιβής περιλαµβάνεται η αµοιβή του Αναδόχου και των
συνεργατών του καθώς και τα γενικά ή ειδικά έξοδά του (έξοδα µετακίνησης, διαµονής,
ασφάλισης, κ.λ.π.). Συµφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει κατά της
Αναθέτουσας Αρχής, πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αµοιβής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οιεσδήποτε αναφορές και
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά µε την εκτέλεση της σύµβασης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Προϋπολογιζόµενη δαπάνη και για τα τρία παραρτήµατα : 4.500,00 ευρώ µε ΦΠΑ.
•

•

•

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών βάση τιµής (χαµηλότερη τιµή). Η οικονοµική
προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη.
Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς
χαµηλότερη οικονοµική προσφορά θα πραγµατοποιηθεί κλήρωση σύµφωνα µε τον
Ν.4412/2016.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν µόνο εταιρείες και όχι φυσικά
πρόσωπα σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997, όπως αυτό τροποποιήθηκε
και σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. 26580/1009/9-6-2017 έγγραφο του Υπουργείου
Εργασίας.

•

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να συµµετέχουν για το σύνολο των κατηγοριών, σε
διαφορετική περίπτωση αποβάλλονται από την διαδικασία. Η χαµηλότερη τιµή
για το σύνολο θα κρίνει και τον ανάδοχο.

•

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ.

•

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι
αποβάλλονται από την διαδικασία.

•

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ισχύουν για 180 ηµέρες.

•

Μετά την ανάθεση από το ∆.Σ. ο ανάδοχος προµηθευτής θα υπογράψει σύµβαση για
ένα (1) έτος.

•

Σε περίπτωση ελλιπούς ή κακής εκτέλεσης της υπηρεσίας ο ανάδοχος θα κηρύττεται
έκπτωτος.

•

Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις του ∆ηµοσίου σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων.

•

Ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα θα εκδίδει Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών και θα
λαµβάνει το αναλογούν ποσό µετά την οριστική παραλαβή, την έκδοση του εντάλµατος
και µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα 60 ηµερών.

•

Η παράδοση – παραλαβή της εργασίας θα γίνεται στα Παραρτήµατα και της ∆οµές του
Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας:

•

προσφέροντες θα

i.

Παράρτηµα ΑµεΑ Λάρισας (∆οµή Αµπελώνα, ∆οµή Βόλου και ∆οµή
Γιάννουλης)

ii.

Παράρτηµα ΑµεΑ Τρικάλων

iii.

Παράρτηµα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε Αναπηρίες
Καρδίτσας

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στον
ιστότοπο του Κέντρου kkppthessaly.gr
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Β) Κανονιστική συµµόρφωση προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας
Προσωπικών ∆εοδοµένων Καν. 679/2016 (Ε.Ε) και εφαρµογή των διατάξεων του Ν.
3471/2006

Περαιτέρω κριτήριο κατακύρωσης, µε ποινή το απαράδεκτο της συµµετοχής, αποτελεί η
προϋπόθεση αποδεδειγµένης συµµόρφωσης του αναδόχου προς το ΓΚΠ∆ 679/2016 (Ε.Ε).
Ειδικότερα ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόζει κατά την διάρκεια της
σύµβασης τις διατάξεις του Κανονισµού Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (2016/679 ΄GDPR’) και το Ν. 3471/2006. Η αναθέτουσα αρχή ως υπεύθυνος
επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων, κατ’ άρθρο 24 του
ΓΚΠ∆ 679/2016, οφείλει από 25-5-2018 να εφαρµόζει κάθε διάταξη σχετικά µε την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, όπως αυτές προβλέπονται από τον Ν.
2472/1197, τον Καν. 619/2016 και από το Ν. 3471/2006. Μεταξύ άλλων υποχρεώσεων
του υπευθύνου επεξεργασίας, περιλαµβάνεται η υποχρέωσή του, να χρησιµοποιεί ως
εκτελούντες την επεξεργασία µόνο όσους παρέχουν επαρκείς βεβαιώσεις για την
εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων, κατά τρόπο ώστε η
επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του κανονισµού και να διασφαλίζεται η
προστασία των δικαιωµάτων των υποκειµένων των δεδοµένων του υπευθύνου
επεξεργασίας.
Εξάλλου ως εκτελών την επεξεργασία νοείται, κατά τις διατάξεις του α. 28 ΓΚΠ∆
679/2019 ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος επεξεργάζεται για λογαριασµό του
υπευθύνου προστασίας προσωπικά δεδοµένα. Ο εκτελών ανάδοχος οφείλει να
παράσχει επαρκείς διαβεβαιώσεις περί της συµµόρφωσής του προς τον Κανονισµό
679/2016. Ειδικότερα οφείλει να προσκοµίσει µε το φάκελό του, φάκελο συµµόρφωσης
στον οποίο θα περιλαµβάνονται:
1. οι πολιτικές προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα τις οποίες
ακολουθεί η επιχείρησή του (ατοµική ή µε νοµική προσωπικότητα) και τα
µέτρα ασφαλείας (οργανωτικά, τεχνικά και φυσικά) που ακολουθεί κατ’
άρθρο 32 ΓΚΠ∆, ο εκτελών την επεξεργασία (υποχρεωτικό)
Η Πολιτική Ασφαλείας (Security Policy) αποτελεί έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι
της ασφάλειας και οι αντίστοιχες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ώστε να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Καθορίζει τη δέσµευση της ∆ιοίκησης και την προσέγγιση ενός
οργανισµού ή µιας επιχείρησης (ατοµικής ή µε νοµική προσωπικότητα) αναφορικά µε την
ασφάλεια των πληροφοριακών συστηµάτων και δικτύων και την προστασία προσωπικών
δεδοµένων που τηρεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας/εκτελών την επεξεργασία.
Ο εκτελών την επεξεργασία οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα
για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του υπεύθυνου
επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διασφαλίσει ότι ο εκτελών την
επεξεργασία τηρεί τους όρους της πολιτικής ασφαλείας του (του υπευθύνου) στο µέτρο που
αυτή τον αφορά (τον εκτελούντα) αναφορικά µε κανόνες πρόσβασης στα συστήµατα,
διαχείριση περιστατικών ασφαλείας, µέτρα φυσικής ασφαλείας, κ.λπ. ∆ικαιώµατα πρόσβασης
σε µέλη του προσωπικού του εκτελούντος στα συστήµατα του υπευθύνου επεξεργασίας
εκχωρούνται µόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων. Πρέπει να ανατίθενται οι ελάχιστες απαιτούµενες εξουσιοδοτήσεις, οι οποίες
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µε τη σειρά τους θα πρέπει να καταργούνται µε τη λήξη της συµβατικής υποχρέωσης. Άλλωστε
όλες οι υποχρεώσεις του εκτελούντος οφείλουν να µνηµονεύονται ρητώς, επαρκώς και
διαφανώς στην οριστική σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον υπεύθυνος επεξεργασίας.
2. Τυχόν κώδικα δεοντολογίας κατ’ άρθρο 40 ΓΚΠ∆ (προαιρετικό)
3. Τυχόν πιστοποιήσεις κατ’ άρθρο 42 ΓΚΠ∆ (προαιρετικό)
4. Τα στοιχεία του ορισθέντος Υπευθύνου Προσωπικών ∆εδοµένων, στις
περιπτώσεις που υφίσταται υποχρέωση ορισµού του από τον
Κανονισµό (προαιρετικό)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία του
διαγωνιζόµενου (Επωνυµία, ΑΦΜ, ∆ΟΥ, Επάγγελµα, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, email) και στον οποίο
θα αναγράφονται εξωτερικά τα εξής:

ΠΡΟΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 28/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ) ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.500,00 ΜΕ Φ.Π.Α

Εντός του σφραγισµένου
φακέλου θα περιέχονται
δυο (2) ξεχωριστοί
σφραγισµένοι φάκελοι οι οποίοι θα αναγράφουν ευκρινώς
τα στοιχεία του
διαγωνιζοµένου και το περιεχόµενο αυτών (οικονοµική προσφορά ή δικαιολογητικά
συµµετοχής).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ
Α) Ο πρώτος σφραγισµένος φάκελος θα περιλαµβάνει
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής.

επί ποινή αποκλεισµού τα

1) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:
α) ∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση
που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρύττεται έκπτωτος.
Β)Στην περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης θα καταθέσει απόσπασµα ποινικού µητρώου γενικής
χρήσης σε ισχύ .
γ) Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
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δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή
τους.
(Η ανωτέρω Υ/∆ πρέπει να φέρει ηµεροµηνία υπογραφής εντός των τελευταίων 30 ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών και δεν χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

2) Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ
3) Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ
4) Καταστατικό και τελευταία τροποποίηση (αφορά εταιρείες) .
Β) Ο δεύτερος σφραγισµένος φάκελος θα περιλαµβάνει ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην
οποία θα συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το υπόδειγµα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα
του διαγωνιζοµένου.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
των υποδοµών πληροφορικής

ΣΥΝΟΛΟ

Ηµεροµηνία h/h/2018
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & υπογραφή)

Για κάθε θέµα που δεν ρυθµίζεται στην παρούσα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
Ν.4412/2016.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΤΟΥ
Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΡΙΖΟΥΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΛΙΚΟ
Η/Υ PENTIUM 4
Η/Υ DUAL CORE
Η/Υ CELERON
Η/Υ CORE DUO
Η/Υ AMD
Η/Υ i3
Η/Υ i5
Η/Υ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ i5
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INJECT
FAX - SCANER
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΟΘΟΝΕΣ
SWITCH
UPS
SERVER

ΛΑΡΙΣΑ
9
13
3
2
1
4
5

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
5
6

ΤΡΙΚΑΛΑ
1
1
1

3
1

3
6
4
3
32
4
24
3

4
4
4
2
13
2

9
1
3
7
1
2
15
2

1

3

ΣΥΝΟΛΟ
15
20
4
2
1
16
7
3
14
11
10
5
60
8
24
7

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΜΠΕΛΩΝΑ)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pc, WIN XP, PENTIUM 4 3.20, 1 GB RAM, LG 17’
1 Pc, WIN XP, INTEL CORE 6400 2,13, 2 GB RAM, PHILIPS 17’
1 SWITCH
2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
PENTIUM 4, 1 ΟΘΟΝΗ
ΑΦΗΣ
1 HP OFFICEJET J4580 ALL-IN-ONE
1 ΟΚΙ C5750
1 PC, WIN 7, PENTIUM DUAL CORE 3 GH, 2 GB RAM, LG 19’
3 PC, WIN 10, i5-6400, 2,70 GHz, 4GB RAM, LG LED 21,5’
1 HP SCANNERJET ENTERPRISE 7500
1 HP OFFICEJET J4580 ALL-IN-ONE
1 PC, WIN XP, DUAL CORE 2,5 GHZ E5200, 1GB RAM, ASUS 19’
1 HP DESKJET D 2360 ΕΚΤΥΠΩΤH
1 PC, WIN XP, PENTIUM 4 3,20 GHZ, 2 GB RAM, PHILIPS 19’
1 PC, WIN XP, CELERON 2,80 GHZ, 1 GB RAM, VIEWSONIC 17’
1 PC, WIN 7, PENTIUM 4 3,2GHZ, 3 GB RAM, LG FLATRON 19’
1 PC, WIN 7, PENTIUM DUAL CORE 3,20 GHZ, 2 GB RAM, LG 19’
1 PC, WIN XP, PENTIUM DUAL CORE E5200 2,50 GHZ, 1 GB RAM, PHILIPS 17’
1 OLIVETTI OFX 180
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•
•
•
•

1 PANASONIC KX-FP 145
1 PC, WIN XP, PENTIUM DUAL CORE E 5200 2,50GHZ, 1 GB RAM, LG 17’
1 SERVER PC
10 UPS

2. ΛΑΡΙΣΑΣ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 PC, WIN 7, PENTIUM DUAL CORE E5700 3,00 GHZ, 2 GB RAM, LG FLATRON
19’
1 HP DESKJET 5740
1 PC, WIN XP, CORE DUO E4400 2.00 GHZ, 2GB RAM, LG FLATRON 19’
1 HP OFFICEJET K7100
1 PC, WIN 7, PENTIUM G2030 3,00GHZ, 4 GB RAM, LG FLATRON 19’,
1 PC, WIN 7, PENTIUM DUAL CORE E 5200 2,50GHZ, 4 GB RAM, SAMSUNG
19’
3 PC, WIN 10, i5-6400, 2,70 GHz, 4GB RAM, LG LED 21,5’
1 LAPTOP, i5
1 PC, WIN 8.1 PRO, i3-4160, 3.60Hz, 4GB RAM, LG LED 19,5’
1 PC, WIN 8.1 PRO, i3-4160, 3.60Hz, 4GB
RAM, LG LED19,5’
1 PC, WIN XP, PENTIUM DUAL CORE 2.50Ghz,
Ram 2 Gb, LG 19’
1 PC, WIN 8.1 PRO, i3-4160, 3.60Hz, 4GB RAM, LG LED 19,5’
1 PC, WIN 7, PENTIUM DUAL CORE 3,20 GHZ, 2 GB
RAM, LG 19’
1 PC, WIN 7, PENTIUM DUAL CORE E5500 2,80 GHZ, 2 GB RAM, LG FLATRON
19’
1 CANNON MG2250
1 PC, WIN 8.1 PRO, AMD 3,4 GHZ, 4 GB RAM, LENOVO 19’
1 SAMSUNG M3325 ND
1 PC, WIN VIST, PENTIUM E2140 1,6GHZ, 1 GB RAM, ACER 17’
1 HP DESKJET 6940
1 PC, WIN 7, PENTIUM DUAL CORE 2,50 GHZ, 2 GB RAM, SAMSUNG 19
1 DESKJET D1360
1 PC, WIN XP, PENTIUM 4 3,2 GHZ, 1 GB RAM, NEC CRT 15’,
1 PC WIN XP, INTEL CORE 2 6400 2,13GHZ, 2GB RAM, SAMSUNG 19’
1 PC WIN XP, CELERON 2,80 GHZ, 1 GB RAM, SAMSUNG 19’
1 PC WIN XP, CORE DUO E4400 2,00 GHZ, 2 GB RAM, SAMSUNG 19’
1 PC, WIN 8.1 PRO, i3-4160, 3.60Hz, 4GB RAM, LG LED 19,5’
1 HP LASERJET P1005
1 LEXMARK C736DN
3 SERVER
1 SAMSUNG SF-560 FAX
1 RACK
1 ΟΘΟΝΗ LG
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3 . ΤΡΙΚΑΛΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 PC, WIN 7, I3, 2 GB RAM,
1 PC, WIN 7, I3, 4 GB RAM
3 PC, WIN 7, I5, 2 GB RAM
1 PC, WIN 10, i5-6400, 2,70 GHz, 4GB RAM, LG LED 21,5’
1 PC, WIN XP, PENTIUM 4 3,00GHZ, 512 MB RAM
1 PC, WIN 7, PENTIUM DUAL CORE 2,8 GHZ, 4 GB RAM
1 PC, WIN XP, CELERON, 1 GB RAM
6 UPS
3 SERVER
7 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

4 . ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 PC, WIN 8.1, I3 3,60GHZ, 4 GB RAM
6 PC, WIN 7 PRO, PENTIUM DUAL CORE E5700 3.00GHZ, 2 GB RAM
5 PC, WIN XP, PENTIUM 4 3,00GHZ, 512 MB RAM
1 PC, WIN 10, i5-6400, 2,70 GHz, 4GB RAM, LG LED 21,5’
1 PC, WIN 8, I3 3,60GHZ, 4 GB RAM
1 CANON JX 2010 P FAX
1 PANASONIC KX-FL 421 FAX
6 UPS
1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP
1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ XEROX 5020
2 SWITCH
8 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
2 SCANNER
1 SERVER

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

